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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Makanan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk melanjutkan 

kehidupan. Makanan sangat penting untuk pertumbuhan maupun untuk 

mempertahankan kehidupan. Makanan mengandung energi dan bahan-bahan 

yang diperlukan oleh tubuh untuk membangun dan mengganti jaringan, untuk 

bekerja, dan untuk memelihara pertahanan tubuh terhadap penyakit (Adams, 

2001). Makanan yang dikonsumsi harus sehat, yaitu memiliki nilai gizi yang 

optimal dan seimbang seperti energi, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, 

mineral dan zat gizi lainnya. Makanan juga tidak boleh mengandung bahan 

pencemar serta harus higiene. Jika faktor tersebut tidak terpenuhi, maka 

makanan yang dihasilkan dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan 

penyakit bahkan keracunan makanan (Irawan, 2016). 

Di rumah sakit, makanan dan minuman dibutuhkan oleh pasien karena 

merupakan salah satu komponen penting dalam rantai penyembuhan pasien. 

Makanan yang diberikan kepada pasien merupakan diet khusus yang diberikan 

sebagai terapi yang dapat membantu proses penyembuhan. Rumah sakit tidak 

hanya menyediakan makanan dan minuman yang baik, akan tetapi makanan 

yang disediakan juga harus memenuhi kebutuhan gizi yang ditetapkan 

(Sabarguna, 2011). Selain itu, syarat penting makanan yang diberikan kepada 
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pasien adalah makanan harus dijaga unsur keamanannya. Keamanan yang 

dimaksud adalah makanan tersebut harus bebas dari komponen-komponen 

yang dapat menyebabkan penyakit (Kementerian Kesehatan RI, 2013).  

Keamanan makanan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk 

mencegah makanan dari cemaran biologis, kimiawi, dan cemaran lain yang 

dapat mengganggu, merugikan, dan bahkan membahayakan kesehatan. Oleh 

karenanya keamanan makanan merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi 

dalam proses pengolahan makanan di rumah sakit (Kementerian Kesehatan 

RI, 2013). Menurut Prabu (2008), higiene sanitasi makanan yang baik dapat 

menjamin keamanan dari suatu makanan. Selain itu higiene sanitasi makanan 

juga dapat digunakanan untuk mengendalikan faktor makanan, tempat dan 

perlengkapannya yang dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan. 

Maka dari itu, higiene dan sanitasi makanan sangatlah penting dan harus 

diperhatikan dalam penyelenggaraan makanan di rumah sakit (Wayansari 

dkk., 2018). 

Menurut Adams (1999), daging ayam termasuk produk yang paling sering 

berhubungan dengam masalah keamanan makanan secara mikrobiologis. 

Daging ayam juga masuk ke dalam daftar bahan makanan yang sangat tinggi 

sebagai penyerang dalam kejadian keracunan makanan. Hal tersebut 

dikarenakan daging ayam merupakan media yang ideal bagi pertumbuhan 

bakteri karena mengandung zat-zat yang baik untuk pertumbuhan bakteri 

(Saksono, 2007). Salah satu produk makanan yang berbahan dasar daging 

ayam adalah opor ayam. Opor ayam adalah ayam rebus yang diberi bumbu 
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kental dari santan yang ditambah berbagai bumbu seperti serai, kencur, dan 

bumbu lainnya (Wikipedia, 2018). Makanan berbahan dasar daging ayam ini 

mudak rusak karena daging ayam mempunyai komposisi gizi yang baik untuk 

pertumbuhan mikroorganisme, dan juga karena pencemaran permukaan pada 

daging oleh mikroorganisme perusak (Buckle, 1985) 

Hasil penelitian Tutik (2004) yang dilakukan di Rumah Sakit Umum 

Daerah dr. Loekmono diketahui bahwa rata-rata total bakteri opor ayam pada 

tiga jam setelah pengolahan sebesar 10,5x10
4 

CFU/gr untuk tempat plato 

stainless steel tertutup dan piring keramik tertutur plastic wrap. Berdasarkan 

penelitian tersebut disimpulkan bahwa kedua sampel opor ayam tersebut telah 

melampaui batas maksimum cemaran mikroba, yaitu 1x10
4 

CFU/gr. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengetahui keamanan pangan 

berdasarkan Kelaikan Fisik untuk Higiene Sanitasi Makanan opor ayam yang 

disajikan di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman. Penelitian yang akan 

dilakukan meliputi seluruh proses awal sampai makanan makanan sampai ke 

pasien, yaitu pemilihan bahan makanan, penyimpanan bahan makanan, 

pengolahan makanan, penyimpanan makanan jadi/masak, pengangkutan 

makanan, penyajian makanan. 



4 
 

POLTEKKES KEMENKES YOGYAKARTA 
 

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimanakah keamanan pangan berdasarkan Kelaikan Fisik untuk Higiene 

Sanitasi Makanan opor ayam yang disajikan di Rumah Sakit Umum Daerah 

Sleman? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui keamanan pangan berdasarkan Kelaikan Fsik untuk 

Higiene Sanitasi Makanan opor ayam yang disajikan Rumah Sakit Umum 

Daerah Sleman. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui skor Kelaikan Fisik Higiene Sanitasi Makanan opor 

ayam yang disajikan di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman. 

b. Untuk mengetahui kriteria Kelaikan Fisik Higiene Sanitasi Makanan 

opor ayam yang disajikan di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman. 

D. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dari penelitian ini termasuk penelitian food service tentang 

higiene sanitasi makanan. 
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E. Manfaat Penelitian 

1.  Bagi Peneliti 

Memperoleh pengalaman dan informasi mengenai pelaksanaan Higiene 

Sanitasi Makanan opor ayam yang disajikan di Rumah Sakit Umum 

Daerah Sleman. 

2. Bagi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 

Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 

mengenai Kajian Higiene Sanitasi Makanan opor ayam yang disajikan di 

Rumah Sakit Umum Daerah Sleman untuk data penelitian selanjutnya. 

3. Bagi Pengelola Instalasi Gizi Rumah Sakit Umum Daerah Sleman 

Sebagai bahan masukan dan pengawasan bagi pengelola Instalasi Gizi 

Rumah Sakit Umum Daerah Sleman mengenai penerapan Higene Sanitasi 

Makanan di Katering PT. Griya Nutrisi. 

4. Bagi Katering PT. Griya Nutrisi 

Sebagai bahan masukan untuk katering mengenai penerapan Higiene 

Sanitasi Makanan yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas 

makanan yang diproduksi. 

5. Bagi Peneliti Lain 

Sebagai referensi bagi peneliti lain untuk mengembangkan penelitian 

selanjutnya. 
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F. Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang Kajian Kelaikan Fisik untuk Higiene Sanitasi Makanan 

Opor Ayam yang disajikan di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman ini belum 

pernah dilakukan penelitian. Berikut adalah hasil penelitian sejenis, yaitu : 

Penulis Judul 

Penelitian 

Metode dan 

Hasil Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

Erni 

Cahyani 

Putri 

(2016) 

Kajian 

Higiene dan 

Sanitasi 

Makanan 

Minuman di 

Instalasi 

Gizi Rumah 

Sakit 

Daerah Dr. 

R. M. 

Soedjarwadi

, Klaten 

Jenis penelitian 

yang dilakukan 

adalah deskriptif 

yang meliputi 

wawancara, 

observasi, dan 

pengukuran. 

Hasil penelitian 

ini adalah 

diketahui 

tindakan higiene 

dan sanitasi 

makanan laik 

yaitu diperoleh 

skor 3140 atau 

92,08%.  

Jenis 

penelitian 

yang 

dilakukan 

yaitu sama-

sama 

menggunakan 

jenis 

penelitian 

deskriptif. 

Peneliti 

sebelumnya 

melakukan 

penelitian 

mengenai 

higiene sanitasi 

makanan adalah 

satu rangkaian 

menu dalam satu 

kali makan. 

Sedangkan 

penelitian ini 

hanya menegenai 

higiene sanitasi 

opor ayam saja. 

Glarynda 

Widyatama 

(2018) 

Tinjauan 

Higiene 

Sanitasi 

Makanan 

(HSM) pada 

Rumah 

Makan “P” 

Susu di 

Kompleks 

Alun-Alun 

Utara 

Yogyakarta 

Metode 

penelitian ini 

adalah 

observasional 

dengan desain 

penelitian cross-

sectional. 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

higiene sanitasi 

rumah makan 

tidak laik dengan 

jumlah skor yang 

diperoleh adalah 

610. 

Persamaan 

dari penelitian 

ini adalah 

sama-sama 

menggunakan 

metode 

penelitian 

observasional 

dengan 

pendekatan 

cross-

sectional. 

Peneliti 

sebelumnya 

meneliti higiene 

sanitasi makanan 

di rumah makan, 

sedangkan 

penelitian ini 

akan meneliti 

higiene sanitasi 

makanan di 

instalasi gizi 

rumah sakit. 
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